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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója azt állítja, hogy a hízott libamáj (hizlalt máj) előállítása az állatokkal 
való kegyetlen bánásmóddal jár együtt. A libákat és a kacsákat erőszakkal tömik meg, olyan 
sok táppal, hogy májuk tömege 80 g-ról egészen 1 kg-ra duzzad. A petíció benyújtója továbbá 
megjegyzi, hogy ez az eljárás az állatok immunrendszerének legyengüléséhez vezet, melynek 
következménye, hogy nagy mennyiségben szorulnak gyógyszerre, amely később 
felhalmozódik húsukban. Ez a kórokozók rezisztenciájához vezethet, és fokozhatja a 
fogyasztók egészségére jelentett kockázatot. Habár állatvédelmi okokból több uniós 
tagországban is tilos a hízott libamáj előállítása, a hízott libamáj árusítása mégis engedélyezett 
az EU egész területén. A petíció benyújtója úgy véli, hogy a hízott libamáj árusítását be 
kellene tiltani az EU-ban.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. szeptember 27. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az 
eljárási szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. november 27.

A hízott libamáj előállítása a tenyésztés céljából tartott állatok védelméről szóló 98/58/EK 
irányelv1 hatálya alá tartozik. Ezen irányelv célja az, hogy uniós jogszabályban érvényesítse a 
                                               
1 HL L 221., 1998.8.8.
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tenyésztés céljából tartott állatok védelméről szóló, 1976. évi európai egyezményt (a 
továbbiakban: „az egyezmény”)1. A házilibákra és azok keresztezésből származó utódaira és a 
pézsmakacsákra, a pézsmakacsa hibrid fajaira, valamint a házikacsára vonatkozó ajánlások (a 
továbbiakban: „az ajánlások”) szabályozzák az ezen állatokból származó hízott máj 
előállítását; ezeket 1999-ben az Unió támogatásával fogadták el. Az egyezmény és az azt 
követő ajánlások az uniós jog részét képezik.

A fent említett ajánlások önmagában nem tiltják a hízott máj libákból és kacsákból való 
előállítását. Éppen ellenkezőleg, az ajánlások kifejezetten elismerik a hízott máj előállításának 
jogszerűségét, és a hízott máj előállítását megengedő országok számára csupán bizonyos 
kötelezettségeket állapít meg, azaz többek között arra kötelezik a hízott máj előállítását 
megengedő országokat, hogy ösztönözzék a termelés jóléti szempontjaira és az alternatív, 
töméssel nem járó módszerekre irányuló kutatást.

Az ajánlások továbbá előirányozzák, hogy az alternatív módszerekre és azok jóléti 
szempontjaira vonatkozó újabb tudományos bizonyítékok rendelkezésre állásáig a hízott máj 
előállítását csak olyan helyen lehessen folytatni, ahol az már gyakorlat, továbbá kizárólag a 
helyi jogban meghatározott normákkal összhangban. Az illetékes hatóságok az ajánlásokban 
foglalt rendelkezések végrehajtásának biztosítása érdekében ellenőrzik a termelés e formáját.

A hízottmáj-termelőkre az állatgyógyászati készítmények adagolása, valamint a hízott máj 
előállítása céljából tartott libák és kacsák húsában és májában található maradványok nyomon 
követése tekintetében ugyanazon jogi kötelezettségek vonatkoznak, mint a többi 
baromfitenyésztőre. Ezért a hízott máj előállítása önmagában nem jelent fokozott kockázatot a 
fogyasztók egészségére nézve.

Végezetül több tagállam betiltotta a hízott máj előállítását; e termelési tilalmak összhangban 
állnak a 98/58/EK tanácsi irányelv 10. cikkének (2) bekezdésével, amely lehetővé teszi a 
tagállamok számára, hogy területükön az állatok védelme érdekében szigorúbb 
rendelkezéseket alkalmazzanak, amennyiben azok összhangban állnak az uniós 
szerződésekben foglalt általános szabályokkal.

Ami a hízott máj EU-n belüli értékesítésének tilalmát illeti, a Bizottság úgy véli, hogy a hízott 
máj tagállamok közötti értékesítésének állatjóléti okokból való megtiltása sértené az Európai 
Unió működéséről szóló szerződés2 (EUMSZ) 34. cikkét. A tagállamok közötti tilos ilyen 
mennyiségi korlátozásokat bevezetni.  Emellett a Bizottság úgy véli, hogy a hízott máj 
esetében a tagállamok közötti forgalmazás tilalmát vagy korlátozását lehetővé tevő, az 
EUMSZ 36. cikkében említett indokok nem alkalmazhatók, mivel a hízott máj előállítása a 
98/58/EK irányelv hatálya alá tartozik. Az Európai Bíróság a Hedley Thomas (C-5/94. számú) 
ügyben hozott ítéletében fenntartotta, hogy a 36. cikkhez nem lehet folyamodni olyan esetben, 
amikor az uniós jog már harmonizációt írt elő.

A hízott máj előállítása az Európai Unióban jogszerű tevékenység. A tagállamok saját 
területükön állatjóléti okokból megtilthatják a hízott máj előállítását, de a hízott máj EU 
tagállamai közötti értékesítésének megtiltása nem állna összhangban az Európai Unió 
                                               
1 A Közösség ezt az egyezményt a 78/923/EGK határozattal hagyta jóvá (HL L 323., 1978.11.17.).
2 HL C 83., 2010.3.30., 47. o., magyar nyelvű különkiadás: 5. fejezet, 4. kötet, 285. o.
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szerződéseivel.


